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 ایجاد انگیزه :

ي کوتاه اگر چه از . این حادثه هاي زیادي داردادثه عاشورا اگر تحلیل و شکافته شود در بطنش درسح
هاي ظریف و دقیقی در آن نهفته است. اگـر انسـان تـاریخ کـربال را نظر زمان و مکان محدود است ولی نکته

هاي مهم عاشورا درس همت بلند است. آمال و آرزو خوب نیسـت، خیـال بیند یکی از درسمیمطالعه کند، 
ها صفات منفی است اما بلندهمتی صـفت مثبتـی پردازي خوب نیست، تفوق طلبی و تکبر خوب نیست، این

: 2».(بهمتهالمرء یطیر «کنـد؛ فرماید: انسان در اثر همتش پرواز میاست. در روایت داریم امیرالمؤمنین می

سه چیز انسان را از خواستار شدن اسباب سـربلندي بـاز  ).176، ص1، المناقب، ج380، ص18بحاراالنوار، ج

ضـعف : 3(وضعف الرأي -3گی نا پختگی و کم تجربه وقلۀ الحیلۀ؛ -2. همت کم قصر الهمۀ؛ -1دارد: می

هاي تـی بـراي همـه مخصوصـاً انسـانتواند تصمیم گیري کند. لذا بلنـد همگیري، یعنی زود نمیدر تصمیم
ي همـت بلنـد فرماید: هیچ چیز به اندازهپرتالش به عنوان یکی از صفات ارزشمند است که امیرالمؤمنین می

 دهد.ي همت بلند انسان را رشد نمیبرد و هیچ چیزي به اندازهانسان را باال نمی

 همت عالی زملک بگذرد   مرد به همت زفلک بگذرد

 محتوا :متن و 

 داستان ذوالقرنین

هایی ي کهـف از آن سـورهجا داستان اصحاب کهف آمده اسـت. سـورهي کهف را نگاه کنید در آنسوره
خوانـد و ي کهـف را زیـاد میاست که خواندنش در شب جمعه مستحب است. امام حسن مجتبی(ع) سـوره

ن. ذوالقرنین، شخصیتی بود که قبـل از ریخت. در این سوره سه داستان است: یکی داستان ذوالقرنیاشک می

یسـئلونک «دانستند. مردم پیش پیامبر آمدند و پرسـیدند: اسالم مطرح بود و کم وبیش چیزهایی از او می

دانسـتند، در ها چیزهـایی میاهللا! ذوالقرنین چه کسی بود؟ یهودي)؛ یا رسول83،: کهف1»(عن ذي القرنین
بـا اراده،  وي کهف ذوالقرنین را متـدین، و موحـدقرآن کریم در سورهود. ي او آمده بکتابشان مطالبی درباره

گویـد: ذوالقـرنین کنـد میي کهف وقتی اواخر داسـتانش را نقـل میسورهاست.  معرفی کردهقوي و شجاع، 
اي که مردم سست همتی بودند و از دشمن هراس داشتند، همین که او را به عنوان یک قهرمان رسید منطقه

هـا اقـوام مـا دور کـن، یـأجوج و مـأجوج، این ازدهیم شر دشمن را هر چه بخواهی به تو میگفتند:  دیدند،



شـان را خواهنـد ارادهاند، و میدهند. ذوالقرنین دید آنها دچار ضعف شـدهستمگري هستند که ما را آزار می

أعیـونی «خـواهم بلکـه نمیخواهم امکانـات هـم خواهم، قدرت هم نمینادیده بگیرند، گفت: من پول نمی

ها مرا یاري کنید. گفتند: چـه کنـیم؟ گفـت: ؛ اراده و نیرو و همتتان را کف دست من بگذارید و با این»بقوة

بروید آهن و مس بیاورید؛ با آنها آلیاژ آهن و مس درست کرد و سد ساخت. آن سد معروف جلوي دشمن را 
 ) اواز اراده و همت مردم بهره گرفت.536، ص12: تفسیر نمونه، ج2گرفت و آنها را پیروز کرد.(

 مؤمن آل یاسین

بیـب نجـار بـوده حاند اسمش اي از مفسرها گفتهآمده است. عدهي یس سورهتان مؤمن آل یس در اسد
دهند، با دهند وبه حرفشان گوش نمیهاي حضرت عیسی را اذیت و آزار میاست. وقتی او دید مردم فرستاده

؛ یک نفر تنهـا از »و جاء من أقصا المدینۀ رجل یسعی«گوید: هر یک نفر بود، قرآن میاین که او در آن ش

قـال یـا قـوم اتبعـو «یـد؟ هدهـا را گـوش نمیاین ي دور شهر، جلو آمد و گفـت: چـرا حـرفآن منطقه

حرفش  هاي خوبی هستند. آنها به جاي اینکهها انسانها اطاعت کنید، این)؛ از این20: یس، 1؛ (»المرسلین

، مؤمن آل یس کشـته و شـهید شـد. نقدر او را زدند تا زیر ضربات کتکآرا گوش بدهند ریختند او را زدند، 
رفـت داد و از دنیـا میاي که داشـت جـان مـیسوخت، آن لحظهگوید: آنقدر دلش براي جامعه میقرآن می

قال «خورد، گفت:باز هم غصه می؛ به او گفتند: حاال وارد بهشت شو، دیگر شهید شدي، »قیل ادخل الجنۀ«

ــد و میمیهــا )؛ اي کــاش این26: یــس،2»(یــا لیــت قــومی یعلمــون ــه کجــا فهمیدن دانســتند کــه مــن ب
گویند خورد و تا آخرین لحظه به فکر جامعه بود، به این می)؛ غصه می348،ص18:تفسیر نمونه، ج3رسیدم.(

 همت بلند.

 قوم حضرت موسی

داد، رود نیل به اذن خـدا شـکافته شـد،  رآله(ع)، قومش را از رود نیل عبوموسی بن عمران علی نبینا و 
ها را ي این معجزهآنها با این که معجزه را دیدند، ید موسی بیضا شد، دیدند فرعون نابود شد، با این که همه

یل بیرون آمدند گوید: وقتی از رود نها باعث شد، قرآن میگی، جهل و نادانی اینهمتی کم ارادهدیدند اما بی

اأتوا علی قوم یعکفون علی أصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لناألها کمـا لهـم «اي رسیدند، به منطقه

چـوبی را  سـنگ و پرسـتند،بـت می )؛ دیدنـد مـردم دارنـد138: اعراف، 4»(آلهۀ قال أنکم قوم تجهلون

و این همه معجزه  همه تالش کرده بود،هایی که این همه موسی براي آنها کار کرده بود، این پرستند، آنمی
ایم اما خدا را قبول داریم پیغمبر را هم قبول داریم، لذا روایت داریـم در جزه ندیدهعدیده بودند، باالخره ما م

آخرالزمان ایمان ارزشش باالتر است، این به خاطر این است که ما با این که امام معصوم و پیغمبر ومعجزه را 
هـا اش را دیـد، آثـارش را دیـد اینها قبول کردیم. اگر کسی پیغمبـر و معجـزههمین موعظه ایم اما باندیده



قالوا یا موسی اجعل  «اي که دیدند آنها بت پرست هستند:برایش حجت است، وقتی رسیدند به آن منطقه

هـا بـت ، اینها عقب نیفتیم؛ گفتند: موسی یک بت هم براي ما درست کن ما از این»لنا ألها کما لهم آلهۀ

إنکـم «کارهاي موسی را نادیده گرفتند، موسی خیلی ناراحت شد، گفت: ي این پرستند. مثل اینکه همهمی

 ارادههاي کـم همـت و بـیي نادانی هستید، عجب انسانها)؛ شما عجب انسان138:اعراف،1(»قوم تجهلون

)؛ مؤمن چه در این جا باشد، چـه 333،ص6:تفسیر نمونه، ج2هستید همین که یک بت دیدید پایتان لغزید.(
دارد. متأسـفانه در ترکیه باشد، چه در سوریه باشد، گناه باشد یا نباشد در همه حال تقـوایش او را نگـه مـی

 اند.ها بوقلمون صفتدهند، اینها خودشان را با شرایط تطبیق میبعضی

  دینداري فصلی

ي اما بعد از رحلت رسول خـدا دیـد گویـا قضـیه شبث بن ربعی ابتدا مسلمان شد، آمد خدمت پیغمبر،
سقیفه جدي شده، رفت سراغ خلفا و با آنها بیعت کرد، بعد از اینکه امیرالمؤمنین(ع) بـه خالفـت رسـید بـا 

چربد و یک خرده آن جا وضع بهتر است، امام را رهـا کـرد ایشان بیعت کرد، همین که دید طرف معاویه می
. بعد از معاویه هم با یزید بیعت کرد، او جزو کسـانی اسـت کـه در شد و معاویهرفت به معاویه پیوست، و پیر

ي عاشورا تمام شد شبث بن ربعی دید مختـار قیـام کـرده، و روز عاشورا در سپاه ابن زیاد است. وقتی قضیه
 امام حسین است، رفت جزو لشکریان مختارگیرند، کسی که خودش جزو قاتالن کشندگان دارند همه را می

شد، و اصالً پیرو مختار شد و جزو خون خواهان امام حسین شد. یکی دو سال که گذشت دیـد مثـل اینکـه 
شود، رفت به ابن زبیر پیوست. هر روز یک رنگی، هر شود و ابن زبیر دارد پیروز میمختار هم دارد مغلوب می

اسـت، او حـدود هشـتاد و  روز یک تغییري. از رحلت رسول خدا تا زمان مختار حـدود پنجـاه و چنـد سـال
: واقعـه صـفین، 1گري مـرد(اي سال عمر کرد. اما دائماً تغییر رأي و عوض شدنْ و آخـر هـم بـا حیلـهخرده

؛ وقتی به »اذا أکلت أکلت طیبا«؛ مثل زنبور عسل باش که »کن کالنحله«گوید: ). امیرالمؤمنین می97ص

خواهد چیـزي ؛ و وقتی می»اذا وضعت وضعت طیبا و «ي گل، رود و آن هم شیرهرود سراغ گل میباغ می

و اذا «دهـد، نوشد و هم عسل خـوب تحویـل میدهد. هم خوب میرا تحویل جامعه بدهد، عسل تحویل می

شکند. حضرت فرمود از : آن را نمی2»(لم تکسره«نشیند ي گل می؛ و وقتی روي شاخه»وقعت علی عود
: الگوي خوب بگیرید، خوب به جامعه حرف تحویل بدهیـد و خـوب زنبور عسل این سه ویژگی را یاد بگیرید

 حرف بزنید، و اگر جایی نشستید و قدرت و امکاناتی داشتید شکننده نباشید.

 هزینه کرن براي دین



آمدند پیش پیغمبر، آهسته در گـوش پیغمبـر را ها میي نجواست؛ بعضیسوره مجادله آیه دوازدهم آیه

هرکس » ا أیها الذین آمنوا إذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدي نجواکم صدقۀی«بگیرند، آیه نازل شد: 
خلوت شد. امیرالمؤمنین فرمود: یک آیه در قرآن هست که هیچ کس جز مـن بـه آن  خواهد کنار پیغمبرمی

خواهـد ي فوق است، امیرالمؤمنین ده بار صدقه داد. خدا میعمل نکرد، فقط من به آن عمل کردم و آن آیه
خواهد جایگاه حضرت را به جامعه نشان بدهد، و بگوید ارزش و مقام آن حضرت را به جامعه معرفی کند، می

نشسـتند، رفتنـد، میخوردند و نمیي پیغمبر غذا میمدند خانهآ وقت پیغمبر ارزشمند است. گاهی شب می
ا خواهـد، امـاندن نمـاز شـب می: فرصت براي خو1آیه نازل شد: وقتی شام خوردید بروید پیغمبر کار دارد، (

رهم تهیه کرد دداد. امیرالمؤمنین(ع) ده االت مردم پاسخ مییادي از شب را بیدار بود، و به سؤپیغمبر زمان ز
مد یک سؤال کرد. درهم دوم را صدقه داد آمد یک سؤال کرد و همین طور الی آخـر. آیک درهم صدقه داد 

» فسـأل فـی األولـی«انـد، بعضی از کتب این سؤاالت را آورده اما این سؤاالت چیست؟ بعضی از تواریخ و

؟ وفاداري بـه چیسـت؟ »ما الوفاء« -1که یک درهم را صدقه داد آمد خدمت حضرت پرسید: ي اولی مرتبه

؛ یعنی این که ال اله االاهللا را اخالص بگویی »اهللا أن ال إله إال«بود، فرمود:  وفا ياباالفضل العباس که مجسمه
خر هم بایستی. واقعاً الاله، یعنی چه؟ یعنی جز اله برایت حکومت نکند. اله هوي، شهوت، گناه، غضب و آو تا 

أن قلـب «ها را از بین ببري تـا شـود اهللا، ي این الهبداخالقی بر تو حکومت نکند، شمشیر را برداري و همه

). علی جان، وفاداري به این است. بـاز حضـرت رفـت 39، ص55: بحاراالنوار، ج2». (رش الرحمنالمؤمن ع

الکفـر و «اهللا، فساد به چیست؟ فرمود: ؟ یا رسول»ما الفساد«: صدقه داد و برگشت، اما سؤال دوم یک درهم

ك هـم خیلـی عـام ؛ فساد به این است که در زندگی انسان کفر و شرك باشد البته شر»الشرك باهللا عزوجل
: وسـائل 3شود: یا کافر، یا فاجر ، یا خاسـر(فرمود: اگر کسی ریا کند روز قیامت به او خطاب می است. پیامبر

یک ر)؛ هـر کسـی را در هـر کـاري شـ296، ص 68؛ بحارانوار ،104، ص1، مستدرك، ج69، ص1الشیعه، ج
تان بدهد، بعد که و نصف دیگرش را رفیق کنند. اگر شما نصف سرمایه را بدهیدبگیرید، سودش را تقسیم می

؛ من »أنا خیر شریک«گوید: تان بدهید. اما خدا میبخواهید سود را تقسیم کنید نصف سود را باید به رفیق

ي آن عمل مال کسی گذرم، همهام، اگر براي من در عبادت شریک بگیري، من از کل عمل میخوب شریکی
اي ي نماز باطل است. لـذا ذرهخواهم، همهگوید آن دو رکعت را هم نمیخدا، می که یک قسمت آن را براي 

اإلسالم و القرآن و  «اله حق چیست؟ فرمود: ؟؛ یا رسول»وَما الحقُّ «کند. سؤال سوم: ریا عمل را باطل می

نـار ؛ حق سه چیز است، مثلث سه ضلعی است: اسالم، قرآن و والیت. اگر والیت ک»الوَالیۀ إذا انتهت إلیک

کند، و این قرآن باید در زندگی ما این دو نباشد حق ناقص است؛ چون والیت است که خط دهی به قرآن می
 تجلی و ظهور پیدا کند.

 داستان



کند که جوانی در مسجد کوفـه و از جمله مرحوم فیض کاشانی این را نقل می اندبعضی از تواریخ نوشته
کنـد. یـک روز کـه از  آید و به او خیره خیـره نگـاه میسه  روز یک خانم جوان می -کرد، دید دوعبادت می

. بگذار مسجد بیرون آمد، خانم جوان جلو آمد و گفت: آقا، با شما کار دارم. گفت: خانم، عبادت مرا به هم نزن
کنم، از موضـع تهمـت بایـد بندگی خدا را انجام بدهم، اگر کاري داري بنویس، من با شما گفت و گـو نمـی

گریخت، خانم برایش نامه نوشت، وقتی نامه را باز کرد دید این زن عاشق او شده، تعلق خاطر به او پیدا کرده 

و هو الذي یتوفاکم «فرمایـد:شت قرآن کریم میاش این آیه را نوشت و به او داد. نواست. آن جوان زیر نامه

بینید شب خواب هسـتید خـدا جـان شـما را )؛ یک وقت می60: انعام،1(».بالیل و یعلم ما جرحتم بالنهار
آید و انسان باید پاسخگوي اعمالش باشد. شوید. مرگ ناگهانی سراغ انسان میگیرد و صبح دیگر بلند نمیمی

ترسد! با این که من دنبال او رفتم ایـن ه افتاد لرزید. این جوان چگونه از خدا میهمین که نگاه زن به این آی
ي دیگـر بـراي دهد چرا من این گونه نباشم؟ یک نامهگونه قرآن رویش اثر گذاشته است که چنین پاسخ می

ذب آن جوان نوشت و گفت: من تا به حال جذب سیماي تو شده بودم، اما اکنون اخـالق و روش تـو مـرا جـ
ایـن شـجاعت  ها برایم بنویس. ببینید بعضی از آیات را نوشتن چقدر ارزشمند است.کرده، چند تا از این آیه

ي تـأثیر پـذیري از قـرآن خواهد. این نتیجهي گناه بگریزد، همت عالی میاست، این که یک جوان از صحنه
 است.

 تأثیر پذیري از قرآن

خواند، ناگهان جوانی فریاد زد و روي زمین افتاد. پیغمبر می ي قارعه راروزي رسول خدا در مسجد سوره
باالي سرش آمد، وقتی به هوش آمد پیغمبر خدا فرمود چه شد؟ گفت: آقا، این آیاتی که شما خواندید خیلی 

اي کـه االن م این روضـه؛ در صدر اسال»القارعۀ* ما القارعۀ* و ما أدراك ما القارعۀ«تکان دهنده است؛ 

مول است نبوده، این بعد از شهادت امام حسین بین ما آمده است، قبل از این گاهی مسـلمان دور عبین ما م
خدا فرمود: جوان! بهشـت در انتظـار تـو کردند. رسولخواندند و گریه مینشستند و آیات عذاب را میهم می

و «فرمایـد:م، قـرآن میگـویاهللا، ما چطور؟ فرمود: من نمیاصحاب گفتند: یا رسول».أبشرك بالجنۀ«است؛ 

) هر که ترس از خدا در دلش باشـد جنتـان، بهشـت مـادي و 46: الرحمن، 1»(لمن خاف مقام ربه جنَّتان

؛ از آن چـه »علمنی مما علمـک اهللا«معنوي در انتظار اوست. مردي خدمت پیامبر اکرم آمد، عرض کرد. 
ن را به او تعلیم دهـد آبه مردي از یارانش سپرد تا قرخداوند به تو تعلیم داده به من بیاموز. پیامبر اکرم او را 

؛ همین آیه مرا بس »کفانی «اد. آن مرد از چا برخاست و گفت: ي اذا زلزلت را تا آخر به او تعلیم دو او سوره

: تفسـیر 2فقیه خارج اسـت( مردروم به همین عمل کنم. وقتی میرفت پیغمبر خدا فرمود: این است، من می



).؛ فهمید اهل بهشت است. اگر انسان یک آیه را خوب هضم کند، خوبـد درك کنـد، و 231ص، 27نمونه،ج 
 خوب دقت کند کفایت میکند.

 ي سنت حسنهفرمایش پیامبردرباره

هاي منـدرس وارد هاي بادیه نشین با لباسپیغمبر گرامی اسالم در مسجد نشسته بود، چند نفر از عرب
ایـد؟ بـراي آیید؟ گفتند: از اطراف، بـراي جـه آمدهفرمود: از کجا میشدند، شمشیر هم بسته بودند، حضرت 

مان خوب نیست. هر کسی با یـک لباسـی آمـده  آقا، وضع مالی« جهاد، جرا وضعتان این گونه است؟ گفتند

یا أیها الذین آمنوا اتقـوا «هاي مندرس و معمولی. پیغمبر خدا به منبر رفت و این آیه را خواند: بود، لباس

ها تقوي داشه باشید، به یاد آن اعمالی باشید که از مسلمان )18: حشر1(» و لتنظر نفس ما قدمت لغداهللا

هـا کمـک راست بـه اینچه کسی حاض« هر میشود، سپس فرمودفرستد و فرداي قیامت حاضر و ظاپیش می
د. کسـی کـه بـرکند؟ کمی به هم نگاه کردند یک نفر سد را شکست سدشکن همیشه ثواب بقیه را هـم می

گیرنـد، کار خوبی که دیگران  از او یاد میگذارد،شود، کسی که یک سنتی را بینان میسدشکن و جلودار می
ها چراغ به قول امروزي اهللا اول من،بلند شد و گفت: یا رسولبرد،هرکس آن کار را انجام دهد، او نیز ثواب می

لـی یی گذاشت، بقیه هم یکی یکی جمـع شـدند، پیغمبـر خگذارم. پولکنم، اولی پول را من میرا روشن می
، بـه نقـل از تفسـیر 201، ص 6منثور، ج: تفسیر در ال2ها کمک کردند(خوشحال شد از این که دید مسلمان

 وش خـوبی را بنیـان گـذارد یکـی مسـجد)؛ بعد این جمله را فرمود: هر کس کـار و ر546، ص 23نمونه، ج
کارد و یـا یـک روشـی را در یـک می نویسد، یکی درختی، یکی کتابی میسازداي میسازد، یکی مدرسهمی

دهند، بعد فرمود: برعکس،هر کـس گذارد، هر کسی به آن عمل کند، به او هم ثواب میاي بنیان میمجموعه
یک روش بدي را بنیان بگذارد، یک مکتبی یک کتاب منحرفی را بنویسید، هرکس که به او نگاه کندو پیـرو 

دي را بخواند و به انحراف کشیده شود شپاسخگو باشد. یعنی تا قیامت هر کس کتاب سلمان ربایداو  او بشود
شود ومتأسـفانه روح تعبـد را از جـوان و از هایی که گاهی ساخته مینویسند، فیلمبراي او تا قیامت گناه می

باعث لذت و سرور بدانیم، در بطن  ها راکنیم اگر اینگیرد نیز همین گونه است. به خدا اشتباه میجامعه می
هـا نوارهـا را ي این فیلمگویند: آقا، من همهام با کسانی که میها افسردگی است. من زیاد برخورد داشتهاین

کنم بـه بـن کنم، احسـاس مـیها نیست. من احساس یک نوع افسردگی و یأس میام اما چیزي در ایندیده

؛ دو کلمه مرا »اهللا، عظنی بحرفینیابن رسول«ید: شخصی نامه نوشت: فرماام. امام حسین میبست رسیده

رسد و نمی نصیحت کن. حضرت در جواب نوشت: هر کس بخواهد از مسیر گناه عبور کند که به جایی برسد،

هـا بنویسـید تـا مـردم ببیننـد امـام اینها را در هیئت». من حاول أمرا بمعصیۀ اهللا«-1بست است. آخر بن

؛ امیـدش نـا »کان أفوت لما یرجـو«ي گناه عبور کند، قدر کلمات بلندي دارد، هر که از کوچه حسین چه

؛ 153، ص16، وسـائل الشـیعه، ج373، ص2: الکـافی، ج1؛ (»و أسـرع لمجـیء مـا یحـذر«شودامید می



نسـان آید. گناه مرزي نیست که اترسد دیر یا زود به سراغش می)؛ از چیزي که می293، ص70بحارالنوار، ج
آورد. شهوات و سرور درونی نمی وها لذت معنوي ها، نوارها و عکسها، سی ديفیلم اینرا به موفقیت برساند.

 غرایز انسان باید از طریق حالل ارضا شود.

؛ نجـات در ایـن »تـرك الحیلـۀ«اهللا حیله در چیست؟ فرمود: ؟؛ یا رسول»و ما الحیلۀ«سوال چهارم: 
ن در حقیقت کاله سر خود گذاشتن است، خدعه را کنـار بگـذاري و یـک رنـگ است. کاله سر مردم گذاشت

 باشی.

 خورشید صفت با همه کس یک رو باش  خواهی که جو صبح صادق الوعد شوي

آمدند خدعه کنند، آنگونه عـذاب  سبتگردد، قرآن را نگاه کنید، اصحاب مکر و خدعه به خود فرد برمی
 وند، کاله سر دیگران بگذارد، کاله شرعی درست کند، عنوان ربـا ککر حالشان شد. اگر کسی با خدا مشامل 
برادر و خـواهري بگـذارد، عنـوان ي غیر صحیح را عوض کند و اسم آن را دوستی و محبت و رابطه  يرابطه

أ فمن زین له سوء عمله فـرآه «شود، تهمت با عنوان عوض کردن عوض نمیوغیبت را عوض کند، غیبت 

 بینند.هاي منفی خودشان را مثبت میعملها گوید بعضیمی: قرآن 2»(حسنا

 کندبی خبر از معصیت جان می  کند خواجه پندارد که طاعوت می

 خدمتی که خیر نبود

کـردم، می کشتم، پذیرایی و مهمانیگوید: به مکه رفتیم، من مرتب گوسفند میحسین بن أبی عالء می
هـا خـدمت امـام صـادق دهـد در یکـی از منزلکار مثبتی انجام میکرد فکر میخیلی ریخت و پاش داشتم،

کنی؟! گفـتم: ؛حسین بن أبی عال، مؤمنان را ذلیل می» یا حسین و تذل المؤمنین؟!«رسیدم، امام فرمود: 

دادي دیگـران هـم روي، اجـازه مـینه آقا، من چنین قصدي ندارم. فرمود: تو داري با یک کاروان به مکه می
گذاشتی یـک کـاري هـم آنهـا خرجی بدهند، هر چند کم باشد تا احساس خواري نکنند، می دخیل شوند و

)؛ خـودش 359، ص2؛ المحاسـن، ج269، ص73،؛ بحاراالنوار، ج415، ص11: وسائل الشیعه،ج1انجام دهند(
را  کنـد در واقـع دارد اوکند دارد کسـی را احتـرام میکند. گاهی انسان فکر میکرد دارد خدمت میفکر می

کنـد. شخصـی از واقع غیبت و یا سـخن چینـی می کند، اما درکوبد، گاهی فکر میکند دارد دلسوزي میمی
. حضـرت زدا حـرف مـیمشـاهللا، کسی پشت سر روي دلسوزي خدمت امام صادق آمد و و گفت: یابن رسول

زنی، و دروغگویی و تهمت میگویی تو ، اما اگر دروغ مییگویی که تو سخن چین هستفرمود: اگر راست می
 در هر دو حالت آدم بدي هستی. لذا رسول خدا فرمود: علی جان، نجات در ترك حیله است.



؛ اطاعت از »اهللا و طاعۀ روسله طاعۀ«ي من چیست؟ ؛ وظیفه»اهللا و ما علی؟یا رسول«سؤال پنجم: 

 خدا و پیغمبرش.

بالصـدق «، چگونه دعا کنـیم،؟ فرمـود: علـی جـان، اهللایارسول ؟»و کیف أدعو اهللا تعالی«سوال ششم: 

زبان ما است به آن عادت کردیم. باید در دعا صـداقت  يلقلقه، در دعایت صداقت باشد. گاهی دعا »والیقین

 باشد و واقعاَ خدا را بخوانی.

 دلیل احابت نشدن دعا

کند. موقـع زند و گریه میمیکند و خیلی ناله کرد، دید کسی دعا میموسی به عمران از جایی عبور می

؛ »إلهی عبدك یبکـی مـن مخافتـک«کند عرضه داشـت: برگشت هم دید آن شخص همچنان گریه می

کنـی؟ خطـاب شـد اي موسـی، او محـب کرد چـرا دعـایش را مسـتجاب نمیات داشت گریه میخدایا بنده
؛ مجموعـه ورام، 176ص ؛ عـده الـداعی،341، ص90: بحـاراالنوار، ج1شـود(دنیاست، دعایش مسـتجاب نمی

کنـد امـا از زند، این جا دعا میهاي زشت میاما محب دنیاست  حرفخواند ) او مرا به زبان می134،ص 1ج
زند. قلبش هم پاك نیست، حیله دارد، در نیتش هم صداقت نـدارد مـن هاي زشت میاین جا که رفت حرف

صفاتش این اسـت کـه یقیـنش عـالی بـود. در  چگونه دعایش را مستجاب کنم؟ اباالفضل العباس(ع) یکی از
 اشعاري هم که به او منسوب است این منعکس است:

 انی احامی ابدا عن دینی  واهللا ان قطعتم یمینی

 نجل النبی الطاهر االمین و عن امام صادق الیقین 

 )108، ص4ج ؛ المناقب،45: بحارانوار، ج2(

 چگونه از امام حسین دفاع کرد!

 کردعکس شش ماهه در آن آب تماشا می         آورد به نزدیک دهانکفی از آب چو 

 اش به امان نگذاشت آب بنوشد گفت:تشنه بود اما اعتقاد و عالقه

، 65: فرهنگ عاشـورا، ص 3و بعده ان ال کنت تکونی(  یا نفس من بعد الحسین هونی

 ).256اریخ کربال، صگویاترین ت -؛ در سوگ امیر آزادي61ابصارالعین من انصار الحسین، ص

داد بعد آمد یک درهم حضرت صدقه می؟ در هر مرتبه حضرت می»و ما أسأل اهللا تعالی«سؤال هفتم: 

اهللا از خدا ي مسائل معنوي است؛ یا رسولکرد. ببینید یکی از این سؤاالت مادي نیست همه دربارهسؤال می



توانی مطالعه کنـی، تحقیـق ت. سالم که باشی می؛ سالم»العافیۀ«چه بخواهد؟ پیغمبر پاسخ داد: علی جان 

ها هم یکی یکی لطمه کنی، پاي منبر بروي، روضه بروي، نماز بخوانی، درس بخوانی؛ اما اگر سالم نباشی این
شـرکت در ایـن مجـالس را دارنـد، انـد کـه آرزوي ها خوابیدهقدر افرادي در این بیمارستانبیند. االن اینمی
قدر افرادي بودند که ها گذشته ایناند که آرزوي این مجالس را دارند، سالها خوابیدهخانه قدر افرادي دراین

هاي امام حسـین حاضـر شـوند، قـدر بدانیـد، شد، اما امسال نتوانستند در مجلسشان ترك نمیاین مجالس

اوسـت کـه  .)؛ بـاالترین نعمـت سـالمتی11148: غررالحکم، ح1»(الصحه أفضل النعم«انسان غافل است، 

 فهمد.شود، تازه انسان ارزشش را میاش وارد میاي که به سالمتیترین لطمهنعمتی مخفی است. کوچک

 اهللا چه کنم نجات پیدا کنم؟ ؛ یا رسول»؟و ما ذا أصنع لنجاة نفسی«سؤال هشتم: 

بخـورد،  ؛ حالل بخور وراست بگو. در روایت داریم کسی که روزي حالل»کل حالال و قل صدقا«فرمود:
شود. چرا در نماز این قـدر حواسـمان پـرت شود. روزي حالل باعث حضور قلب در نماز میقلبش نورانی می

 دهد.است؟ چرا بعضی از ماها نماز این قدر سنگین است؟ فرمود: روزي حالل به انسان نورانیت می

 در بهشت. ؛ »الجنۀ«؛ شادي در چیست؟ فرمود: »اهللا، ما السرور؟یا رسول«سؤال نهم: 

: عن علی ع أنه نـاجی 2؛(»لقاء اهللا تعالی«؛ راحتی در چیست؟ »اهللا و ما الراحۀ؟یا رسول«سؤال دهم: 

اهللا عشر مرات بعشر کلمات عشر صدقات فسأل فی األولی ما الوفا قال التوحید شـهادة أن الألـه أال اهللا رسول
ل و ما الحق قال األسالم و القرآن و الوالیـۀ إذا انتهـت باهللا عز و جل قا ثم قال و ما الفساد قال الکفر والشرك

إلیک قال و ما الحیلۀ قال ترك الحیلۀ قال وما علی قال طاعۀ اهللا و طاعۀ رسوله قال و کیف أعو اهللا تعالی قال 
دقا بالصدق و الیقین قال و ما أسأل اهللا تعالی قال العافیه قال وما ذا أصنع لنجاة نفسی قال کل حالال و قل ص

؛ درراالخبـار بـا 382، ص35قال و ما السرور قال الجنۀ قال و ما الراحۀ قـال لقـاء اهللا تعـالی. (بحـاراالنوار، ج
هاي عاشورا بلند همتی است و انسان زمانی ترین درسیکی از عمده بنابراین)؛ دیدار خداوند. 242ترجمه،ص

 شود که براي دینش هزینه کند.بلندهمت می

 گریز و روضه :

ها گودالی حفر کنند و آتش در آن بریزند که صبح ها سر زد، دستور داد پشت خیمهاباعبداهللا به خیمه
خواند زد. گاهی نماز می). گاهی به اصحاب سر می474عاشورا کسی از پشت حمله نکند (منتهی االمال، ص 

 خواند. و گاهی نیز قرآن می

 کرد:خودش این شعر را زمزمه می سید الساجدین فرمود: شب عاشورا دیدم پدرم با



؛ 81؛ اللهوف ص 316، ص 44کَمْ لَکَ بِالْاِشراقِ وَالْاَصیلِ (بحاراالنوار، ج   یا دَهْرُ اُفٍ لَکَ مِنْ خَلیلٍ
 ).99، ص 4المناقب، ج 

ا شود. فردشود. این کاروان فردا بی ساالر میمن متوجه شدم پیام این شعر این است که فردا پدرم شهید می
ود. بغض گلوم را گرفت خودم را نگه داشتم و با صداي بلند گریه نکردم. اما وقتی شفاطمه بی فرزند می

ي بنی هاشم جلو آمد و گفت: برادرم، عزیزم، بابی انت و امی؛ پدرم به قربانت، زینب کبري شنید، عقیله
مرد غریبی تو را دَمَنِی الْحَیاةَ؛ کاش زینب میمادرم به قربانت، به نفسی انت؛ خودم به قربانت، لَیتَ الْمُوتَ اَعْ

 کردي زینب نباشد که شهادت تو را ببیند!دید! کاش دعا میمرد و مردنت را نمیدید! کاش زینب مینمی

تواند ببیند. امام فرمود: خواهرم صبور تواند ببیند، غم حسین را نمیزینبی که یک خار به دست حسین نمی
 باش، بردبار باش.

ش را باال آورد توي صورتش زد، دست برد گریبانش را هایاند زینب کبري لَطَمَتْ عَلی وَجْهِها؛ دستوشتهن
چاك داد. غُشِیَ عَلَیْها؛ غش کرد و روي زمین افتاد. ابا عبداهللا فرمود: مقداري آب بیاورید. آب به سر و صورت 

نیا رفت؛ برادرم از دنیا رفت؛ شیطان صبرت را نبرد. خواهر زد. خواهرم، عزیزم، مادرم از دنیا رفت؛ پدرم از د
 ).474بینی. (منتهی االمال، ص هاي مختلفی میفردا جریان

 ي زینب کبري گذاشت و زینب را آرام کرد.ها را براي زینب کبري تشریح کرد و دست والیت روي سینهاین

 


